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Vážená paní doktorko,
dopisem ze dne 18. 9. jste oslovila hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. s žádostí
o vyjádření kraje k výzkumu zaměřeného na mapování dostupnosti sociálních služeb pro děti a dospělé
s poruchou autistického spektra uvádíme následující odpověď. Odpověď bude členěna dle jednotlivých
doporučení krajům, které uvádíte.
Příprava střednědobých plánů a zapojení všech, kdo mohou formulovat aktuální poptávku
po nedostupných sociálních službách
Na tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se podílí pracovní skupiny v procesu
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Mezi členy skupin patří zástupci zadavatelů
jednotlivých služeb (zástupci obcí a měst kraje), zástupci odboru sociálních věcí krajského úřadu, zástupci
poskytovatelů sociálních služeb, inspektoři kvality poskytování sociálních služeb, a v neposlední řadě také lidé,
kteří se angažují v oblasti sociálních věcí. Složení pracovních skupin reflektuje prakticky prováděný proces
identifikování potřeb z jednotlivých území kraje (obce III., II., a I. typu). Do procesu střednědobého plánování
sociálních služeb jsou začleňovány také poznatky a zkušenosti osob z řad cílových skupin, z řad pečujících osob
a také z řad laické veřejnosti, které získáváme v proběhu naší činnosti. Tyto poznatky jsou poté prostřednictvím
uvedených pracovních skupin předávány ze strany kraje dále do území.
Vytvoření nástroje pro zajištění služby, která je i přes poptávku v přiměřeném časovém horizontu
nedostupná (např. mimořádné finanční dotace pro poskytovatele ochotné v aktuálním čase
potřebnou službu poskytnout)
Kraj má povinnost ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, „zajišťovat dostupnost
poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
a určovat síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f)“.
Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je zakotvena ve Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020 (dále jen „SPRSS“).
Pravidla její aktualizace, vstupu a výstupu ze sítě upravuje SPRSS. Krajská síť je členěna na Krajskou
základní síť a Krajskou optimální síť. Krajská základní síť je klíčovým systémovým prvkem zajišťujícím
uspokojování potřebnosti identifikovaných na území na území kraje v rámci procesu plánování sociálních
služeb. Služby zařazené v této síti jsou systémově financovány z rozpočtu MSK (buď v rámci dotačního
Programu na podporu sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, či obdobného
dotačního programu, např. v rámci individuálního projektu kraje Podpora služeb sociální prevence).
Do Krajské optimální sítě vstupují sociální služby (příp. část kapacity sociální služby), které nejsou
systémově financovány z rozpočtu MSK, zpravidla jsou svázány časově i finančně s projektovými aktivitami
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financovanými ze zdrojů EU (místní akční skupiny, Agentura pro sociální začleňování – KPSVL), či se jedná o
služby s nadregionálním charakterem financované přímé MPSV. V rámci výše popsaného procesu
standardně dochází k aktualizaci krajské sítě podle potřeb identifikovaných v území.
V případě identifikace nenadálé potřeby vzniku sociální služby na území kraje je možné ve spolupráci
s dalšími veřejnými zadavateli v kraji (obcemi) využít nástroje individuálních dotací a zabezpečit tak nově
vzniklé potřeby sociálních služeb v území.
Vhodným nástrojem využitelným pro řešení náhle vzniklých potřeb v sociálních oblasti identifikovaných
na území kraje je zřízení účelově určeného peněžního fondu zaměřeného na sociální oblast.
Moravskoslezský kraj již třetím rokem zřizuje „Fond sociálních služeb“, který je mj. využíván
na individuální rozvojové akce kraje v oblasti sociálních služeb na území Moravskoslezského
kraje.
Moravskoslezský kraj již dlouhodobě v rámci posuzování dotací z dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu individuálně vyhodnocuje jednotlivé sociální služby. Služby, které jsou poskytovány
např. osobám s atypickými projevy chování, nevyhodnocuje s ohledem na průměrnou výši dotace v daném
druhu službu, ale přistupuje k ní individuálně právě s ohledem na náročnost těchto cílových skupin,
od čehož se odvíjí také výše dotace.
Vytvoření nástroje pro zjišťování reálného stavu vytíženosti, resp. přetíženosti SPC/PPP
a zajištění dostatečné kapacity SPC/PPP ve svém území
Aktuální situace v oblasti školských poradenských zařízení bezprostředně souvisí s aplikací vyhlášky č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů,
do praxe. V souvislosti s legislativními úpravami týkajícími se vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a změnami diagnostických postupů došlo ke zvýšení požadavků
na činnost školských poradenských zařízení. Situaci v této oblasti na celostátní úrovni průběžně
mapuje a vyhodnocuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), Sekce pedagogicko-psychologického
poradenství, prevence a institucionální výchovy. Na základě zjištění NÚV již opakovaně došlo
k posílení personálních kapacit ve školských poradenských zařízeních a situace je nadále
průběžně sledována a vyhodnocována. MŠMT každoročně (od spuštění společného vzdělávání a účinnosti
vyhlášky č. 27/2016 Sb.) vyhlašuje rozvojový program „Navýšení kapacit ve školských poradenských
zařízeních“, který slouží k financování nových pracovních pozic ve školských poradenských zařízeních.
S pozdravem

Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana kraje
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